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QUEREMOS RESPEITO
A paciência do morador
do Buritis com o barulho
emitido durante os eventos
no Mirante Olhos D’água
chegou ao fim! No período
do carnaval as festas vararam a madrugada e o som
fez com que muitas famílias
do bairro “participassem” da
festa, mesmo não desejando.
A comunidade exige uma

ação imediata dos órgãos
fiscalizadores que, por sua
vez, prometem tratar a situação com maior rigor. Na
região da Pampulha, onde
o problema existe há muito
tempo, algumas ações foram
tomadas e a guerra contra o
barulho, apesar de não ter
acabado, já acumula importantes vitórias.
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Aqui tem educação de
excelente qualidade

A melhor herança que os
pais podem deixar para seus
filhos, sem dúvidas, é uma
educação de qualidade. Para
a tranquilidade do morador do
Buritis, este benefício pode
ser oferecido bem pertinho de

casa, desde o ensino infantil à
graduação profissional. Nosso
bairro conta com a presença
de grandes universidades, o
que possibilita o estudante se
dedicar com integralidade à
área escolhida.
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Tecnologia
para o bem
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HISTÓRICO

MERECIDO

AO TRABALHO CARNAVAL

Colégio Batista
Mineiro completa
100 anos

Moradora recebe
prêmio por trabalho em
prol da segurança

Novo coordenador da
Regional Oeste anuncia
obras no Buritis
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Astronauta no bairro

PÁG. 8

Blocos de rua
transformam o Buritis
na terra da folia

PÁG. 9

PÁG. 11

14 anos
cultivando
respeito e
admiração

O Buritis esteve na rota
espacial neste último mês de
fevereiro. A convite do Colégio Batista Mineiro, Marcos
Pontes, primeiro astronauta brasileiro a participar de
uma missão espacial, esteve
em nosso bairro para uma

palestra. Ele concedeu uma
entrevista especial ao JORNAL DO BURITIS destacando como as pessoas devem
acreditar em seus sonhos e,
principalmente, não deixar se
abalar pelo negativismo de
muitos.
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Um jornal de bairro chegar
a marca de 14 anos de fundação,
nunca tendo deixado de circular
em uma edição sequer, é, sem
dúvidas, fruto de trabalho sério,
honesto e de total respeito ao seu
leitor. Por tudo isso, importantes
parceiros fizeram questão de
dar aqui seu depoimento e
parabenizar o JORNAL DO BURITIS
por mais um aniversário!
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Editorial

MAIS UM ANO DE PARCERIA
Neste ano o Buritis apareceu no JORNAL NACIONAL
da Rede Globo, o principal telejornal do país. Que prestígio,
hein, alguém pode pensar. Porém, a aparição não daria orgulho a ninguém. Uma mulher
foi atingida por uma bala perdida numa festa de reveillon
em um restaurante aqui do
bairro. Felizmente, a mulher
conseguiu sobreviver. Mas
por meio das redes sociais a
notícia rodou o país inteiro e
o Buritis ficou conhecido nacionalmente de forma muito
negativa.
É da natureza humana as
pessoas se interessarem pelas
“desgraças”. Em todos os veículos de comunicação - no
impresso, no rádio, na TV e

na internet - programas sensacionalistas que exploram
dramas pessoais, tragédias
e infelicidades do nosso dia
a dia possuem enorme audiência. Alguns âncoras desses
programas até os utilizam
como trampolim para uma
carreira política que não
produz nada de positivo para
a sociedade.
Mas o nosso JORNAL DO
BURITIS completa 14 anos
agora neste mês de março remando contra essa maré de explorar o “mundo cão”. É isso
mesmo. Parece que foi ontem,
mas estamos chegando ao 14o
ano de vida seguindo religiosamente a linha editorial a que
nos propomos desde o início,
partindo da premissa de que o

bairro tem muita notícia boa
que precisa ser mostrada.
É claro que não vivemos
em um mar de rosas nem em
uma ilha da fantasia. Temos
nossos problemas. Nessa edição mesmo voltamos a abordar um problema que está cada
vez mais incomodando os
nossos moradores: o barulho
dos shows e casas noturnas,
em especial o Mirante Olhos
D’água, que pode até proporcionar lazer e entretenimento
para os seus frequentadores.
Mas que, para os moradores
do Buritis, se transformou em
um verdadeiro pesadelo. Aliás,
pesadelo não, porque as pessoas não conseguem dormir.
Lamentavelmente, parece que aquele lugar tem o

que popularmente chamam de
“costas quentes”. As autoridades insistem em não aplicar a
Lei do Silêncio naquele lugar.
Festas ao ar livre que varam a
madrugada e o barulho invade
o nosso bairro. Vamos continuar cobrando das autoridades
um posicionamento mais firme
para que não somente os moradores do Buritis tenham sossego, mas para que a lei seja
respeitada.
Não somos contra a alegria, o lazer e o entretenimento das pessoas. Aliás,
um dos aspectos do bairro
que sempre encontram abordagem positiva do jornal é a
nossa vida noturna, cada vez
mais variada com bares e
restaurantes de boa qualida-

de. Até no Carnaval o Buritis vem se destacando. Neste
ano a folia cresceu muito no
bairro. Mas desde já estamos
alertando que a festa precisa
ser melhor estruturada.
E é com muito orgulho que
estamos completando mais
um ano de vida falando dos
problemas, reivindicando as
soluções, mas prioritariamente mostrando para Belo Horizonte e nossos moradores os
aspectos positivos do bairro.
Todos os meses é muito bom
receber o retorno dos moradores falando que ficaram conhecendo coisas boas no Buritis
através do nosso jornal. Como
diria aquela propaganda daquele cartão de crédito, isso
não tem preço.

R

O JORNAL DO BURITIS é
uma publicação da
Vencer Comunicações Ltda.
CNPJ : 06.169.988/0001-01
Rua Cristiano Moreira Sales, 150,
Sala 810, Bairro Estoril.
Belo Horizonte - Minas Gerais
CEP: 30.494-360
Tels.: (31) 2127-2428 / 99128-6880
jornaldoburitis@gmail.com
www.jornaldoburitis.com.br
Editor responsável
Alexandre Adão
MTb 10.853 JP
Impressão
O Tempo Serviços Gráficos
(31) 2101-3807
Tiragem
12.000 Exemplares
Distribuição
Mega Som - Tel. (31) 98566-6634
*Os artigos assinados não refletem
necessariamente a opinião
do Jornal, sendo de inteira
responsabilidade de seus autores.

Cartas | E-mails | Comentários | Sugestões
MATO
Gostaria de fazer uma denúncia a respeito de um lote enorme
que fica no fundo da minha casa.
Em pleno surto de dengue e febre
amarela o mato do lote está gigantesco. Servindo de proliferação de mosquito e tudo mais. De
nada adianta fazermos nossa parte se o vizinho ignora o respeito e
não faz a dele?
Carolina Ferreira
n Prezada Carolina, nos envie o
endereço para que possamos ir
ao local e tentar fazer uma reportagem.
JORNAL DO BURITIS

PLANO DIRETOR
Já fizeram errado em liberar
construção de vários prédios
altos e torres no nosso bairro,
que não tem vias adequadas
para receber o volume de carros
para uma população de mais de
30 mil habitantes e com muitos apartamentos vazios ainda.
Não há parques suficientes para
atender esta população. Pista
de cooper tem que ser disputada um pedaço de espaço para
caminhar ou correr inclusive
correndo riscos de ser atropelados. Vergonha!
Márcio Lambertucci
Via Facebook

CÉU ABERTO
Solicito a possibilidade da intervenção do JORNAL DO BURITIS na solicitação da implantação
da academia a céu aberto na maior
e melhor pista de cooper do bairro
Buritis. São centenas de pessoas que
praticam exercícios todos os dias no
local que fica na Rua Henrique Badaró Portugal entre as ruas Eli Seabra Filho e Rua Trinta e Quatro.
Igor Gontijo
Morador

n Prezado Igor, tudo bem? Encaminhamos essa solicitação para
a prefeitura, porém nos foi informado que a instalação des-

tes equipamentos depende de
indicação de verbas de emendas parlamentares. Temos que
cobrar dos nossos deputados
para termos esse equipamento
no Buritis.
Jornal do Buritis

TRINCHEIRA
Parabéns ao jornal pelo esforço contínuo de trazer melhorias
para o bairro. Nesta linha, sugiro
campanha pela construção da Trincheira do Anel Rodoviário. O bairro cresceu muito com o Buritis II
e precisa de uma nova saída para
desafogar o trânsito da Av. Mário
Werneck sentido Av. Raja Gaba-

glia. Já votei nesta obra pelo orçamento participativo da PBH, mas
nada aconteceu.
Murgel Correa de Abreu
Via E-mail

RECICLADO
Como eu posso fazer para reciclar lixo no Buritis?
Juliana Comparato
Moradora

n Olá Juliana, tudo bem? A prefeitura nos informou que toda
segunda-feira a partir das 8 da
manhã o caminhão da coleta seletiva passa pelas ruas do bairro.
Então é só fazer a separação dos

recicláveis e colocar na lixeira
do seu prédio.
Jornal do Buritis

ATITUDE
Parabéns pela admirável atitude
desses voluntários que realizaram
ação de limpeza em prol da pista
de cooper da Rua Henrique Badaró
Portugal. Por outro lado, é vergonhoso como os administradores públicos tratam os recursos dos altos
impostos. Precisamos acordar, eleger bons administradores e não esquecermos de cobrar que cumpram
o juramento de um mandato.
Luiz Geraldo Pinto
Via Facebook
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Barulho

Será que a Lei do Silêncio
não vale para o Buritis?
Mirante Olhos D’água na mira da fiscalização
Nos últimos meses o JORNAL DO BURITIS entrou de
vez na briga contra os barulhentos que têm, literalmente, tirado
o sono de muitos moradores
do bairro. E o inimigo número
1 tem endereço: o mirante do
bairro Olhos D’água. As festas
promovidas no local durante
e após o período do carnaval
causaram grande incômodo ao
nosso bairro. A altura excessiva do som, propagada por toda
a madrugada, fez com que moradores se tornassem “foliões
passivos”. Nossa reportagem
procurou as autoridades competentes para saber o que eles têm
feito a respeito do problema.
Tenente Edney da Silva, comandante do policiamento no
Buritis, informou que os eventos no Mirante Olhos D’água
são autorizados pela Prefeitura de Belo Horizonte. Portanto, tendem a possuir alvará e
demais requisitos, deixando a
Polícia Militar de mãos atadas
para atuar de iniciativa própria,
salvo quando há provocação da
instituição pelos demais órgãos
públicos (no caso os de fiscalização), para garantia do poder
de polícia administrativa dos
funcionários públicos investidos
na missão.
“Os eventos naquele local
são de grande porte e de alto
custo financeiro para o empreendedor, embora do outro lado
tenhamos o custo imensurável
de afeto aos moradores. São

inúmeras as reclamações a respeito, mas podemos fazer muito
pouco, infelizmente. É preciso,
de fato, uma regulação urbana
do município e uma possibilidade de intervenção”, explica.
Assim como ocorreu no ano
passado, quando abordamos
pela primeira vez o assunto, a
Prefeitura garantiu que, para
liberação de alvará para realização de eventos, seja em logradouros públicos, parques ou em
propriedade pública ou privada, várias exigências precisam

ser cumpridas pelo promotor,
entre elas, o horário de início
e término definido na licença.
Em caso de descumprimento,
o responsável pode ser multado. A altura do som emitido já
deve respeitar a Lei do Silêncio, que sobrepõe a liberação
de alvará do município.
No entanto, conversamos diretamente com o Coordenador
da Regional Oeste, Sylvio Malta, que após o conhecimento do
problema, garantiu que haverá
uma fiscalização mais eficaz no

Tenente Edney garante que a Polícia Militar fará o que
estiver ao seu alcance para garantir o sono dos moradores

Divulgação

“Se for preciso,
fecharemos o
espaço”
Sylvio Malta

local a partir de agora. “Prometo olhar com muito carinho a
questão do ruído em excesso no
local e o setor de fiscalização
fará uma sindicância verificando
com os moradores as reclamações, visando assim tomar providências cabíveis para o fato.
Garanto que os moradores do
Buritis e demais regiões afetadas não continuarão sendo prejudicados. Se for preciso, fecharemos o espaço”, afirmou.
Exemplo
O que o Buritis vive hoje é
um problema que os moradores
da Pampulha conhecem muito bem há anos. A região sempre foi alvo para realização de
grandes shows, que varavam a
madrugada. Enquanto uns se
divertiam e outros ganhavam
dinheiro, os moradores tinham
a sua vida muito prejudicada.
A PRO-CIVITAS – Associação
dos Moradores dos Bairros São
Luís e São José então decidiu
agir e começar um duro combate contra os barulhentos. São
anos de luta e, apesar de ainda
não ter vencido a guerra, algumas batalhas já foram vencidas.
Juliana Renault Vaz, presidente da PRO-CIVITAS, diz
que o barulho emitido hoje na

Juliana Renault ressalta as vitórias conquistadas contra o
barulho na Pampulha, mas a briga ainda está longe de acabar

região da Pampulha é muito
menor, e com horários mais
adequados, do que antigamente.
Contudo, ainda está longe do
ideal. “Ao longo dos anos nos
reunimos com representantes
de clubes da região, que concordaram em promover alterações em suas festas em prol da
comunidade. Uma boa conversa
também está acontecendo com
o atual gerente da Minas Arena, que tem mostrado o desejo
de ter um bom convívio com a
comunidade entorno do Mineirão. Inclusive, está estudando os
impactos causados pelos shows
no bairro e tentando melhorar.
Não está mil maravilhas, mas já

é uma grande vitória”.
Apesar desta predisposição
em firmar acordos com os responsáveis pela realização de
eventos, Juliana acredita que somente será possível ter sucesso
na batalha contra o barulho, se
o poder público fizer a sua parte. “É preciso vontade política!
Sem uma fiscalização devida o
problema nunca morrerá”, afirma ela, que ressalta ainda a importância de os moradores não
deixarem de denunciar. “Tem
que haver a reclamação no 156,
tem que fazer o boletim de ocorrência. Esta é a única arma que
a população tem nas mãos contra este inimigo”.
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Aniversário

JORNAL DO BURITIS 14 ANOS
O JORNAL DO BURITIS
deste mês não é só mais
uma edição repleta de
notícias com a apuração e
credibilidade que todos os
moradores já conhecem.
Ele também é especial, pois
é de celebração de mais
um ano de existência. Em
março de 2018 chegamos
à expressiva marca de
14 anos de fundação e
comemoramos o fato de,
em todo este tempo, termos
circulado mensalmente de
forma ininterrupta.
Uma das grandes
preocupações do JORNAL
DO BURITIS tem sido
informar à comunidade os
acontecimentos do nosso
bairro, com o máximo
de fidelidade, na busca
da credibilidade. Outra
característica é a defesa dos
interesses da população,
cobrando e reivindicando
melhorias na prestação dos
serviços e na qualidade de
vida das pessoas que aqui
vivem. É por tudo isso, além
de uma equipe profissional
e competente, que entende
e conhece bem o Buritis,
que desfrutamos o título de
melhor jornal de bairro de
Belo Horizonte.
Vários parceiros e lideranças
do bairro fizeram questão
de deixar aqui seu
depoimento por esta data
tão significativa. Confira:

Eliane Veloso

Diretora geral das unidades do 		
Colégio Unimaster.
“Temos o JORNAL DO BURITIS como
nosso parceiro no cotidiano da nossa Escola, pois acreditamos que o jornal impresso
nunca perderá o seu valor. O JORNAL DO
BURITIS é dinâmico, cuidadoso com a comunidade local e do entorno. Conta com profissionais capacitados o que garante a integração da escola no mundo da comunicação e
essa é uma tarefa desafiadora, porque estamos
inseridos no mundo globalizado, onde novos
meios de comunicação se destacam por darem
um acesso muito rápido às informações”.

Braulio Lara

Presidente da ABB
“O JORNAL DO BURITIS pra gente é sempre um motivo de muita satisfação por ser um veículo que está trabalhando no bairro já há tanto
tempo e que, sistematicamente, cobre os principais eventos, apresenta as principais empresas e
serviços no bairro. É um canal importantíssimo
de conexão do morador com uma informação
útil. Parabéns ao JORNAL DO BURITS por esse
aniversário e continuem contando com o total
apoio da associação do bairro (ABB)”.

Geraldo Vargas

Proprietário da GR Imóveis
“Quero parabenizar o JORNAL DO BURITIS pelos 14 anos de existência. Um veículo
de grande importância, que contribui muito
no dia a dia de moradores e comerciantes.
Sempre anunciamos porque acreditamos no
seu potencial e no trabalho sério que é desenvolvido. E que continuemos com esta forte
parceria por muito mais tempo”.

Paulo França

Diretor Executivo Colégio Magnum Buritis
“Durante os 14 anos de veiculação do
JORNAL DO BURITIS, presenciamos a seriedade, o comprometimento e a excelência dos
serviços prestados por esse veículo de comunicação ao nosso bairro. Sempre desempenha
seu papel com responsabilidade em prol de
uma imprensa engajada e idônea, comprometida com as causas sociais e ambientais do
Buritis, contribuindo efetivamente para o crescimento e desenvolvimento da região. Parabéns
à toda a equipe do Jornal do Buritis!”

Sandra Beconha

Diretora Colégio Batista Buritis
“Um jornalismo verdadeiro. Uma comunicação clara e familiar. Um trabalho que contribui
para o crescimento de toda a comunidade, que
investe e cuida do bairro. O Colégio Batista
parabeniza o JORNAL DO BURITIS pelo aniversário e agradece pela parceria, por estar
sempre disposto a nos ajudar a divulgar nossos
trabalhos. O jornal faz jus ao bairro, faz jus à cidadania, ao jornalismo de construção. Que Deus
ilumine vocês sempre!”

Mário Henrique Caixa

Deputado Estadual
“Parabéns ao Jornal do Buritis! São
14 anos de dedicação à transparência e credibilidade com os leitores! Ao longo de sua história e suas páginas, o Jornal do Buritis
sempre se dedicou a informar os moradores
do bairro com rapidez e qualidade, que continue assim por muitos anos. Grande abraço”.

Patrícia Pereira

Proprietária Restaurante Italiana
“É um conforto muito grande saber que no bairro
existe um veículo de comunicação voltado exclusivamente para a nossa região. O jornal assume e desempenha seu papel social oferecendo notícias e o que há
de novo para moradores, comerciantes e pessoas que
estão presentes no dia a dia do bairro. É fácil notar a
responsabilidade profissional do trabalho desempenhado e veiculado no jornal e que é oferecido aos seus leitores. O melhor de tudo é saber que, mesmo sendo um
jornal de circulação impressa, temos acesso também às
suas edições em formato digital. Ele é um dos patrimônios do nosso bairro!”.

Pastor Alysson Aragão

Igreja Getsêmani Buritis
“Gutenberg inventou no século XV a escrita porque precisava transmitir a mensagem,
em especial a bíblia. Hoje a imprensa escrita é
o grande comunicador de ideias, realizações,
sonhos. Através dela é possível compartilhar a
informação e alcançar o maior número de pessoas. Alcançar corações, vidas. O JORNAL DO
BURITIS cumpre esta missão. Parabéns pelo
aniversário e que Deus abençoe”.

Março de 2018
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Reconhecimento

Colégio Batista celebra seu centenário
Em março de 2018, o Colégio Batista Mineiro completa
100 anos de fundação. O colégio, que dá nome a um bairro da
capital mineira, é uma das instituições mais tradicionais do Estado. Hoje, faz parte de uma estrutura maior, a Rede Batista de
Educação, formada por 13 unidades de ensino nas cidades de
Belo Horizonte, Contagem, Betim, Ouro Branco e Uberlândia.
Oferece cursos do berçário ao
ensino superior, além de música,
esportes e idiomas. A instituição
possui ainda uma unidade social
em Nova Contagem, que ministra gratuitamente a educação infantil. O Buritis se orgulha em

ter duas unidades por aqui.
Diretor-geral da Rede Batista de Educação, o professor Valseni Braga ressalta que esta marca alcançada é a prova de que a
instituição fez um papel de grande destaque em Belo Horizonte
e Minas Gerais. “Não chegaria
se não tivesse muita competência e respeito aos seus estudantes. Nossos princípios e valores
são pautados pela ética e valores
cristãos. Ciência e fé de mãos
dadas. Trabalhamos a educação
em quatro dimensões: corpo,
cognitivo, sócio-emocional e
espiritual. Temos a certeza que
estamos passando o melhor para
os nossos alunos”.

Novidades
Para o ano do centenário,
o Colégio Batista Mineiro empregará esforços para melhorar
ainda mais a qualidade de seu
ensino. Agora, a rede passa a
ofertar em todas as suas unidades a educação bilíngue, desde as séries iniciais, e as tão
aguardadas aulas de robótica.
“Sabemos da importância de
colocarmos nossos alunos em
contato com o que há de mais
atual e necessário. Este é o
nosso grande presente de aniversário pelos 100 anos”, destaca Valseni.

História

Para Valseni Braga, a filosofia de
trabalho, que busca formar o cidadão, é
o que fez o colégio atingir esta marca

O Colégio Batista Mineiro foi criado em 1º de março de 1918 por um casal de missionários batistas americanos, Ephigênia e Otis Pendleton Maddox, quando uma
pequena classe de 13 alunos começou a funcionar em
Belo Horizonte na residência da professora Ephigênia.
A capital mineira ainda era bem jovem quando ganhou
o Colégio Americano Batista Mineiro, que, ao longo dos
anos, conquistou um espaço importante no cenário da
educação no Estado de Minas Gerais.

Missão Buritis: Astronauta brasileiro visita nosso bairro

MARCOS PONTES realiza palestras
incentivando jovens a não
desistirem de seus sonhos

O Buritis recebeu uma visita
super ilustre no último dia
24 de fevereiro. A convite
do Colégio Batista Mineiro, que acaba de lançar o
curso de robótica em todas
as suas unidades, esteve
em nosso bairro para uma
palestra Marcos Pontes,
primeiro astronauta brasileiro a participar de uma
missão espacial. Em 2006,
ele decolou a bordo da
espaçonave russa Soyuz
TMA-8 rumo à Estação
Espacial Internacional.
Tendo realizado o
sonho de quase todas as
crianças do mundo, Marcos Pontes se destaca
como o primeiro astronauta profissional do Hemisfério Sul do planeta, formado
pela NASA, a viajar pelo espaço
com a bandeira de seu país. Após

a sua volta, o cosmonauta tem se
dedicado a participar de diversos eventos no Brasil e no mundo
contribuindo para o ensino das ciências e colaborando na luta pela
educação de qualidade para as
crianças e jovens brasileiros. Confira a entrevista especial que ele
concedeu à reportagem do JORNAL DO BURITIS:
JORNAL DO BURITIS: Você
realizou o sonho de muitos
jovens: ser um astronauta!
Quais são as dicas para que
um estudante brasileiro possa
seguir esta carreira?
Marcos Pontes: Não desistir
do sonho, mesmo que falem que é
impossível. Quando falava para os
meus amigos que eu queria ser piloto, eles diziam: “Isso é impossível. É coisa para filho de rico. Você
nunca vai conseguir fazer isso. Vai
ficar frustrado.” E você vai ouvir

isso muito, pode ter certeza. Mas
sempre digo: não desista dos seus
sonhos! Mas lute, vença o inimigo.
Cuide da saúde, estude muito, trabalhe, persista e sempre faça mais
do que esperam de você.
JB: Como foi o momento em
que você foi avisado que estava
aprovado para ir ao espaço?
Marcos: Quando fui avisado
de que estava selecionado aqui no
Brasil para representar o país como
astronauta na NASA, junto de outros 15 países participantes do programa da estação espacial, foi um
momento bastante marcante. Porque embora você participe com
vontade, com o desejo de ser escolhido, sabemos que são milhares de
ótimos candidatos. Mas de repente
quando o chefe de seleção me avisou foi uma sensação inexplicável.
JB: Como você se sentiu dentro da astronave?

Marcos: É uma sensação muito marcante. Primeiro porque é preciso treinar muito para estar ali. Segundo porque é necessário dedicar
uma boa parte da vida com aquele
objetivo e é uma missão que eu estava cumprindo para um país. Depois tem os fatores que todos os seres humanos têm, medo, ansiedade,
tudo isso. E somos treinados para
trabalhar essas emoções e continuar a operar a espaçonave de maneira segura apesar dessas emoções.
Quando houve o corte dos motores, eu soltei as luvas e elas ficaram
flutuando na minha frente. Pensei:
“sonhei tanto para chegar aqui”. De
repente eu estava no espaço. Olhei
pela pequena janela para o lado de
fora, vi aquele planeta azul, lindo!
JB: O que passou em sua
mente naquele momento?
Marcos: A primeira coisa que
eu lembrei quando estava olhan-

do a Terra naquele momento foi lá
atrás, em Bauru, quando me disseram: “Você nunca vai ser piloto. Isso é impossível para você.”
E também me lembrei da minha
mãe com seus olhos azuis, um azul
igual ao da Terra, me olhando e dizendo: “Você consegue ser o que
quiser na vida!”.
JB: Você se tornou uma espécie de herói nacional. Como
lida com esta situação?
Marcos: É uma responsabilidade enorme. Mas assumi este papel. Tento levar minha vida da forma mais íntegra possível. Vivemos
em um país com tantas mazelas
que não posso me dar ao luxo de
decepcionar estes jovens. Fico chateado ao ver um jogador de futebol,
que é um ídolo de uma criança, se
envolver em bebedeiras e outras situações ruins. Nosso país precisa
de grandes exemplos!
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Educação

Do maternal à graduação
Jovens do Buritis são privilegiados por contarem com grandes instituições de ensino superior no bairro
Estudar bem pertinho de
casa sempre foi um grande benefício para o aluno e também
um alívio para os pais. Entretanto, poucas famílias conseguem se enquadrar a esta situação, uma vez que não existem
instituições de ensino de qualidade próximas ao lugar onde
vivem. No Buritis, felizmente,
isto nunca foi um problema.
O nosso bairro é reconhecido
pela presença de ótimas escolas. E isto não se restringe ao
ensino básico. Enquanto famílias vêem seus filhos tendo de
ir estudar longe, até mesmo
em outras cidades, para buscar
seus sonhos, os nossos jovens
podem frequentar excelentes
cursos no “quintal de casa”.
Após a árdua tarefa de definir a carreira que irá seguir,
uma outra grande dúvida surge
na cabeça do jovem e de sua
família. Qual a instituição de
ensino que melhor se encaixa
em suas necessidades, condições e nas exigências do mercado de trabalho. Conhecer a
avaliação do curso no MEC é
um bom passo. Além de analisar as notas obtidas, é importante observar a estrutura do
local. No Buritis, temos duas
instituições que são referência
em ensino superior: UniBH e
Newton Paiva.
Diretora do Campus Buritis do UniBH, Cinthia Tamara
Vieira Rocha ressalta o grande
número de alunos que residem
no seu entorno. De acordo com
ela, o centro universitário sempre abre suas portas para as escolas do bairro, o que faz com

a

que os estudantes se
familiarizem com a
instituição e nutram
o sonho de um dia
também fazer parte
dela. “Criamos um
laço forte com eles
e com seus familiares. Recebemos
aqui estudantes de
inúmeros lugares,
mas os moradores
do Buritis são sempre especiais”.
Para a diretora,
ter a possibilidade
de fazer um curso
Cinthia Rocha, diretora do
superior de excecampus Buritis do UniBH
lência bem perto
de casa é algo que deve ser
Responsável acadêmico da
celebrado. “Proximidade com Newton Paiva, Fabiano Marqualidade. Isto é para poucos. ques diz que a escolha do BuSempre queremos estar perto ritis para a instalação da unide onde moramos, especial- dade foi estratégica, pois há
mente em tempos de trânsito uma grande afinidade entre o
intenso e violência, mas nem perfil do bairro e seus moradopor isso, podemos escolher res com a filosofia da Newton.
qualquer coisa. O UniBH re- “O público adequado, associacebeu nota 4 do MEC de uma do à uma infraestrutura predial
pontuação que vai até 5”.
diferenciada e visão de futuro

e expansão foram razões cruciais para a escolha do local.
Hoje, percebe-se que esta escolha foi bastante acertada e
os resultados de formação de
profissionais qualificados nos
enche de orgulho”.
Atualmente, com a escassez de tempo das pessoas e o
sentido de urgência imposta no
dia a dia, a comodidade de ter
uma instituição que propicie
formação de qualidade dentro
do seu bairro é muito importante, inclusive, tornando-se
um diferencial. “Há, claramente, uma parceria entre Newton
e Buritis neste sentido, caracterizando uma relação de troca em que a população, por
meio de suas necessidades,
sinaliza para a Instituição, que
provê uma formação diferenciada e alinhada à estas demandas”, explica.
Ainda de acordo com Fabiano, a Newton está atenta
ao crescimento do Buritis e
de Belo Horizonte e suas demandas. Com o intuito de
contribuir para o crescimento
ordenado do bairro, a instituição, dentro de sua filosofia
de trabalhar a sustentabilidade, a inovação, a internacionalização e o alinhamento
com o mercado de trabalho,
estará sempre conectada para
oferecer formações diferenciadas para os seus moradores. “Com certeza a Newton
trará grandes novidades, não
só de cursos, mas também
no processo de formação de
profissionais diferenciados e
qualificados”.

Parceria
A presença destas duas instituições fortaleceram
muito o Buritis nos
últimos anos. Além
de trazerem para o
bairro o que melhor
se pode oferecer
a uma sociedade,
“Educação”, elas
ainda se preocupam
com o bem-estar
da comunidade. No
UniBH, o Campus Aberto é uma
Fabiano Marques, responsável
forma de sempre
acadêmico da Newton Paiva
estar levando os
moradores para dentro do centro vantagem apenas para a família
universitário. “Sempre buscamos Buritis. Como recebem um gransaber o que está acontecendo em de número de alunos de outros
nosso entorno e, no que estiver lugares, sua presença também
a nosso alcance, ajudar. Já ofe- fomenta a economia local. Além
recemos diversos atendimentos das vendas no comércio varejisgratuitos e devemos aumentar ta, as imobiliárias trabalham com
nosso leque ainda mais”, infor- uma carta enorme de alugueis,
de jovens que se mudam para o
ma Cinthia.
Ter instituições de ensino su- bairro e acabam por formar as faperior perto de casa não é uma mosas repúblicas.
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Novidade

Guardiã

Buddys chega ao Buritis
Conhecimento tecnológico desde cedo para sempre
Imagine uma escola onde
crianças e adolescentes são estimulados a desenvolverem o empreendedorismo e a criatividade
no intuito de criar seus próprios jogos, aplicativos, sites e robôs? Pois
bem, esse lugar existe e já conta
com uma unidade aqui no Buritis.
A Buddys é uma renomada escola
de tecnologia para crianças e adolescentes especializada no ensino
de programação de computadores.
Nela, cada aluno aprende de acordo
com seu ritmo e ainda conta com
uma gamificação para mantê-los
sempre motivados.
As sócias Carolina Diniz e Camila Fissicaro foram as responsáveis em trazer este grande projeto
para o nosso bairro e conhecem
muito bem o perfil do Buritis. Sabem que aqui temos muitas crianças que crescem com a tecnologia
fazendo parte de suas vidas. A Buddys mostra que os pequenos precisam, sim, ter acesso às possibilidades tecnológicas oferecidas, mas
de uma forma organizada e orientada para que possam levar a um efetivo aprendizado.
Por ser mãe de uma criança,
Carolina sempre teve muita preo-

Carolina e Camila estão empolgadas com o sucesso alcançado
pela Buddys em tão pouco tempo de inauguração no bairro

cupação com a tecnologia na vida
da sua filha. O que seria permitido e o que deveria ser barrado?
Como lidar com essa realidade?
A conclusão é de que não deveria
haver apenas consumo, tinha que
ter produção. E é esta produção,
este resultado, que segundo ela,
fomenta a Buddys. “O intuito é
eles aprenderem brincando, e desenvolverem o raciocínio e o gosto por montar projetos. Mostrar a

eles que são capazes de criar tudo
que suas mentes imaginarem”.

Conquista
Não há dúvidas de que um dos
grandes destaques do trabalho da
Buddys é a gamificação, onde o
aluno ganha pontos a cada projeto
realizado. Esta bonificação faz com
que ele se dedique mais às tarefas,
crie responsabilidades e valorize
muito cada conquista. “É impressionante. Já vimos aqui crianças

encantadas por terem adquirido um
brinde pelo seu esforço. Algo que
se os pais simplesmente dessem
não teria o mesmo valor”, comenta
Camila.
Por falar em pais, a presença
deles é fundamental para o sucesso do projeto, principalmente no
que diz respeito a motivar os filhos.
“Eles recebem diariamente um relatório sobre tudo o que foi passado em sala de aula. Queremos que
eles saibam o que está acontecendo e participem das atividades dos
filhos. E a garotada cobra deles. É
muito legal”, dizem as sócias.
José Augusto, de 10 anos, é um
apaixonado por computador. Vendo esta situação, seu pai, Paulo
Viana, procurou algo que pudesse
canalizar esta paixão do filho para
algo produtivo. “É muito interessante a dinâmica de aprendizado
da Buddys. O José está adorando.
Disse a ele que vai trabalhar na
Google e ele me pediu calma”, recorda com humor. Já o garoto tem
gostado tanto das atividades que
tem adorado até mesmo o dever de
casa. “Chego em casa e já começo
a desenvolver novos projetos. Quero ganhar muitos pontos para trocar
por brindes”.

Apoio pedagógico

Sempre que pode, PAULO faz questão de
acompanhar o filho durante as aulas

Apesar de não ser o principal
objetivo, as atividades trabalhadas na Buddys também podem
contribuir para o bom desempenho das crianças na sala de aula
convencional. De forma bem lúdica, os professores da escola de tecnologia desenvolvem nos alunos
foco, atenção, raciocínio lógico,
entre outros. “Na matemática,
por exemplo, trabalhamos ângulos, comparações, variáveis, si-

tuações que, no futuro, quando
forem abordadas em sala de aula,
eles terão logo a percepção do
que se trata”, comenta o professor Bruno Lucindro.
As aulas na Buddys têm duração de 1h30 e acontecem uma
vez por semana. A Buddys Buritis
fica localizada na Avenida Mário
Werneck, 3282, loja 2. Telefones
de contato: 3566-6691 e 993886691 (Whatsapp).

Mês da Mulher:
moradora do bairro
é destaque em BH
A enorme dedicação da
empresária e moradora do Buritis, Gracielle Torres, em prol
da segurança pública, tem sido
muito reconhecida. Após a homenagem recebida do Instituto
de Arquitetos do Brasil, com o
troféu IAB - MG de Gentileza
Urbana, Gracielle agora foi contemplada com o prêmio “Guardião Belorizontino”, que constitui um gesto de reconhecimento
do Comando do Policiamento
da Capital – CPC e da PMMG,
a excelência do trabalho de militares que se destacaram tanto na atividade administrativa,
quanto na operacional, assim
como pessoas e entidades que
contribuíram na geração de um
ambiente mais seguro em Belo
Horizonte.
Assim como ocorreu com
o troféu IAB, a premiação foi
entregue à moradora pelo reconhecimento aos seus serviços
prestados à frente dos projetos
Proteja seu Filho na Internet,
que busca conscientizar, educar
e orientar os pais no uso seguro da internet por seus filhos e
combater a pedofilia e pornografia infantil online, e Comitê

de Segurança do Bairro Buritis
(COMSEBB), que tem o intuito
de melhorar a segurança pública
no bairro, através da maior aproximação com a Polícia Militar e
também orientando os moradores sobre como se comportar na
tentativa de prevenir crimes.
Como não poderia deixar
de ser, a moradora do Buritis
se diz muito honrada em receber o título de guardiã de nossa
capital e ressalta que, somente
a participação da sociedade permitirá à Polícia Militar alcançar
níveis ainda maiores de prevenção e cuidado com a segurança
de cada cidadão. “Um orgulho
receber um troféu de tamanho
significado em reconhecimento a ações a favor da segurança.
Isso só foi possível com a valorosa colaboração dos demais voluntários que compõem o Comitê
de Segurança do Bairro Buritis.
Precisamos de mais envolvimento da comunidade para apoiarmos
e contribuirmos com a segurança
pública, como preconiza o artigo
144 da Constituição: a segurança
pública, dever do Estado, direito
e responsabilidade de todos. Precisamos nos mobilizar”, finaliza.
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Administrador

Aprovado

Prefeitura promete
obras na Mário Werneck
Novo coordenador da Regional Oeste anuncia restauração de setor mais
crítico da avenida como primeira grande ação no Buritis de sua administração
Pouco mais de um mês à frente da Coordenadoria da Regional
Oeste de Belo Horizonte, que atende o nosso Buritis, o engenheiro
Sylvio Ferreira Malta Neto mostra
que está disposto a trabalhar muito
em prol do nosso bairro. Além de receber representantes de associações,
já realizou aqui uma visita técnica,
onde pôde conhecer de perto os problemas primordiais do Buritis. A recomposição asfáltica, em especial da
Avenida Professor Mário Werneck,
deverá ser a primeira grande intervenção no bairro em sua administração, já neste mês de março.
Formado em Engenharia Civil,
com pós-graduação em Engenharia
de Segurança, Sylvio Malta coordenou as regionais Barreiro e Venda Nova, o que o credencia para a
função que acaba de assumir. Entretanto, acredita que a sua larga
experiência na Superintendência
da Secretaria Municipal de Obras
e Infraestrutura (SUDECAP), onde

que eles sejam implantados”.
Nos primeiros meses do ano,
com a alta procura pela vacinação
contra a Febre Amarela em postos
de saúde de bairros vizinhos, ficou
exposta a necessidade da implantação de um posto no Buritis. Em
relação às creches, a PBH segue
aberta para possíveis parcerias com
escolas privadas do bairro.

Trânsito

SYLVIO MALTA garante que a Regional está
de portas abertas para os moradores do Buritis

fez carreira, poderá ser o maior
aliado em busca de melhorias para
o Buritis. “Com a minha experiência sei qual o caminho seguir. Conheço a morosidade burocrática,
mas também sei o que
pode ser feito para um
retorno mais rápido. A
recomposição do asfalto
da área mais afetada da
Mário Werneck e os ser-

viços de tapa-buracos acontecerão
em tempo recorde”, afirma.
Quanto à implantação de serviços públicos no bairro, como a criação de uma creche e um posto de
saúde, o coordenador informa que,
infelizmente, não há previsão para
que ela aconteça. “O Buritis cresceu
muito e sabemos que hoje estes serviços fazem muita falta. Entretanto,
ainda não há nenhum indício para

Já em relação aos problemas
do trânsito, Sylvio Malta garante
que a Coordenadoria da Regional
Oeste está trabalhando lado a lado
com a BHTrans, afim de tomar as
melhores decisões para mobilidade. De acordo com ele, o foco
principal é encontrar uma forma
de qualificar o tráfego durante entrada e saída de alunos do UniBH.
“Tem que ter um estudo, buscar
um consenso com a universidade.
No ano passado já foi feito um teste operacional na busca por melhoria. Vamos ver o que pode ser feito
agora”, que ressaltou ainda o bom
resultado das intervenções que foram feitas na Mário Werneck no
fim do ano passado.

Adote o Verde

Trecho da Mário Werneck entre Alessandra
Salum Cadar e Maria Heilbuth Surette

Uma das grandes
expectativas do novo
coordenador para este
início de trabalho no
Buritis é em relação ao
programa Adote o Verde. Para Sylvio Malta,
a parceria entre poder
público e empresários
é benéfica para todos.
“Já temos em vigência

08 canteiros centrais adotados no
bairro, e temos outros 08 contratos em análise, sendo a adoção de 01 Canteiro Central, de
01 praça e de 06 pistas de caminhada. Ainda há disponíveis para
adoção 25 áreas”.
Por já ter vivenciado a experiência de administrar outras
regionais, Sylvio Malta sabe da
importância que elas têm para

a comunidade. São o elo entre
os cidadãos e o governo central.
“Estamos de portas abertas para
as associações, líderes comunitários, todos. Estou muito motivado
com o novo desafio e estarei trabalhando intensamente em prol
dos desejos da comunidade, com
um carinho especial para o Buritis, que é um bairro com características incríveis”, finaliza.

Mineiro Delivery
comemora um
ano de Buritis
Há exato um ano chegava ao Buritis uma das
unidades da Rede de franquias Mineiro Delivery.
Com a proposta de levar
ao cliente uma comida prática, saudável e, principalmente, bastante saborosa,
o empreendimento rapidamente fez sucesso em
nosso bairro. As diversas
opções de comida mineira
caseira são servidas no box
e chegam até o cliente por
meio do sistema delivery,
que é uma das marcas da
franquia, porém, no Buritis
também é possível fazer a
refeição no aconchego do
restaurante.
Gerente da unidade Buritis,
Nayara Lima não esconde a felicidade pelo sucesso alcançado
em tão pouco tempo. As vendas atingiram tanto moradores e
trabalhadores do Buritis, como
também pessoas de bairros vizinhos. Prova disso, é que em
breve uma nova unidade será
inaugurada na região da Savassi.
“Temos clientes de condomínios,
empresas e lojas do bairro, além
dos que fazem pedidos ou vêm
de longe para comer aqui, como
por exemplo do Sion. Para facilitar a vida de todos iremos lançar
esta nova unidade”, explica.
Como grande novidade gastronômica, o Mineiro Delivery
Buritis deu início, no último
dia 1º, à campanha “Baratim do

Nayara Lima é gerente
da unidade Buritis

Dia”, que em cada dia da semana oferece um prato executivo a
preço super especial. “Temos o
Tutu a Mineiro, a Linguiça Caipira, Alho e Óleo, Fraldinha e
Peixe Empanado. Delícias ao pequeno valor de R$10,99”, ressalta Nayara.
Outro presente de aniversário que o Mineiro Delivery Buritis deu para seus clientes foi a
parceria feita com o IFood. Seis
novos pratos elaborados pela
franquia são oferecidos com
30% de desconto para quem faz
o pedido através do aplicativo.
“São pratos novos no cardápio
e que, sem dúvidas, agradarão bastante o cliente, tanto no
sabor, quanto no bolso. Vale a
pena participar”.

Serviço: Mineiro Delivery – Buritis
Endereço: Av. Deputado Cristovam Chiaradia, 416 - Loja 4
Horário de Funcionamento: Segunda a sexta das 9h às 14h30
e das 18 às 23h. Sábado e domingo das 9h às 14h30.
Delivery: (31) 3309-0951 ou 3309-0935
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Por Dentro do Bairro

Cemig realiza 772 cortes
de energia no Buritis
O Buritis esteve no radar da
Cemig na grande operação “antigatos” que a Companhia Energética de Minas Gerais realiza em
várias regiões do Estado nos últimos meses. Cerca de 50 profissionais, com o apoio de policiais
militares, participaram da ação
que, em pouco mais de uma semana, resultou em 772 cortes de
energia no bairro. De 101 inspeções realizadas por suspeita de
fraude, em 60 foram confirmadas
a irregularidade, um índice de
acerto de 64%. Em outras 33 não
havia problemas e em outras 08
não foi possível fazer a inspeção.
As ligações irregulares e
clandestinas, popularmente conhecidas como “gatos”, geram
prejuízo anual de aproximadamente R$300 milhões à Cemig.
De acordo com Armando Fernandes Rocha, engenheiro de planejamento energético da companhia, a tarifa dos consumidores
mineiros poderia ser até 5% mais
barata se não houvesse ligações
irregulares na área de concessão.

“Acompanhamos o consumo dos
mais de 8 milhões de clientes e,
além de fazer a rotina diária de
inspeções através dessas avaliações de consumo, fazemos inspeções rotineiras e mutirões em
toda Minas Gerais. Temos encontrado muitas irregularidades e, ao
corrigi-las, conseguimos preservar a receita da companhia”, destaca o engenheiro.
Armando Rocha ressalta que
essa fraude acontece em todas
as classes sociais e precisa ser
combatida exaustivamente para
conscientizar a sociedade. “É uma
questão de cultura e, infelizmente,
o Buritis também faz parte dela.
Mas, estamos combatendo isso. O
prejuízo é rateado entre a Cemig e
todos os consumidores adimplentes, diminuindo os ganhos da distribuidora e encarecendo a tarifa
para aqueles que usam a energia de
maneira honesta”.
Caso seja confirmada a irregularidade pela Cemig, o titular
da unidade consumidora pode
responder criminalmente, já que

BURITIS

Legal
Guilherme Augusthus

Mês da Constituição
da República
Federativa do Brasil

a intervenção é crime previsto
no artigo 155 do Código Penal
e prevê multas e pena de um a
oito anos de reclusão, além da

obrigação de ressarcimento de
toda a energia furtada e não faturada em até 36 meses, de forma retroativa.

“Bem Bom no Buritis”
realiza evento em
homenagem às mulheres
Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, “Karlinhos Soluções Futebolísticas”
realizará uma edição especial do
evento “Bem Bom no Buritis”,
nos próximos dias 8, 9 e 10 de
março. Devido à interdição do
Parque Aggeo Pio Sobrinho, em
virtude do risco de proliferação
da Febre Amarela, o momento de
confraternização será fora do Buritis, mas pertinho do bairro, no
caso, o Parque Jacques Costeau,
no Betânia, das 09 às 17h. A en-

trada é gratuita!
A programação do evento está
recheada com apresentações culturais como música, teatro, roda
de capoeira, exposições diversas e
atividades educacionais, ambientais e esportivas. O espaço ainda
estará aberto para estímulo dos
novos talentos locais que queiram
mostrar seus trabalhos ao público.
Vale a pena participar!
O Parque Jacques Costeau fica
localizado à Rua Augusto José dos
Santos, 366, Betânia.

No dia 25 de março se comemora o Dia da Constituição, pois foi nessa data que o Imperador D. Pedro I, em
1824, assinou a primeira Constituição Brasileira. A atual
Constituição, de 1988 é a sétima Constituição Brasileira.
Os principais direitos e deveres de todo cidadão brasileiroestão inseridos na Constituição Federal da República
Federativa do Brasil, que serve de alicerce para todas as
normas jurídicas.
O art. 5º da Constituição de 1988 prevê uma série de
direitos fundamentais, dentre eles, a igualdade entre homens e mulheres (inciso l). Todavia, na prática, muitas vezes, não é isto que ocorre.
Como em março também se comemora o Dia Internacional da Mulher, dito preceito pode e deve ser lembrado,
haja vista a constante notícia que se tem de agressões físicas e verbais realizadas contra mulheres, as quais descumprem normas não só constitucionais, como também a Lei
Maria da Penha, que visa proteger a mulher, e consequentemente seus direitos ameaçados.
Não se pode olvidar ainda, o art. 6º da Constituição,
porque vai ser ele que vai garantir os direitos sociais, tais
como, a alimentação, a educação, o trabalho, a segurança,
dentre outros, sendo dever do Estado (Organização Político-Jurídica-Administrativa), fornecer essas necessidades,
não podendo esquecer que nós, brasileiros, também temos
obrigações, como de pagar imposto, para que esse objetivo seja alcançado.
O país está passando por crise, tanto econômica como
política, mas jamais podemos esquecer que a Constituição
foi e é uma das maiores conquistas do povo, já que é ela
que nos assegura uma boa qualidade de vida em todos os
aspectos, o que é crucial para vivermos em uma sociedade
digna, de paz e de direito igualitários.
[1] Acadêmico do 3º período do
Curso de Direito – campus Buritis
- turno matutino do CENTRO
UNIVERSITÁRIO NEWTON PAIVA.

[1]
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Cultura e Lazer

Mais uma vez o
Buritis virou Bahia
O carnaval de Belo Horizonte
tem batido recordes de público e
crítica a cada ano. Os blocos que
desfilam pelas ruas enchem nossa
cidade de cor e alegria. E, claro,
o Buritis não poderia ficar de fora
desta festa. Variados blocos animaram foliões de todas as faixas etárias. Destaque para o Baianeiros
que, mais uma vez, levou milhares
de pessoas à avenida e fez com que
o Buritis, pelo menos por um dia,
se transformasse em Bahia.
Morador na Rua Alessandra Salum Cadar, Rafael Henrique acompanhou o carnaval do Buritis pela
primeira vez. Não imaginava que
uma festa tão grande acontecia ali
tão perto de sua casa. Agora que conheceu, não deixará de participar.
“Os moradores devem prestigiar
isto aqui. Ir para Diamantina, Ouro
Preto, Sabará, nunca mais. O melhor carnaval de Minas é em BH e
no Buritis”.
O empresário Jorge Luiz Fabel mora na cidade de Nova Lima,
mas veio conhecer o carnaval do
Buritis para acompanhar a filha e as
amigas dela. Planejou uma fantasia
e foi para a festa, só não sabia que
iria gostar tanto do que viu. “Esteve
tudo muito bom. O Buritis é muito
acolhedor. Povo educado, tranquilo. Vou voltar ano que vem e trazer

09 de Março

Toquinho e MPB4
- 50 Anos de Música
Local: Palácio das Artes
Horário: 21h
Ingressos: R$190
Vendas: www.ingressorapido.com.br
Local: Km de Vantagens Hall
Horário: 22h
Ingressos: A partir de R$40
Vendas: www.ticketsfofun.com.br

10 de Março

Emmerson Nogueira
Local: Km de Vantagens Hall
Horário: 22h30
Ingressos: A partir de R$35
Vendas:www.ticketsfofun.com.br

A melhorar

Jorge Luiz com a filha e as amigas

Shows

Martinho da Vila

mais gente comigo”.
Lelo Lobão, ex-baixista do Chiclete com Banana e um dos fundadores do Baianeiros, teve a oportunidade de tocar pela primeira vez
no carnaval de BH. Não escondeu
a emoção com tudo aquilo que estava presenciando. “Foi uma festa
incrível. Não tenho dúvidas de que
BH tem tudo para fazer um carnaval
ainda melhor que o da Bahia. Esse
povo é maravilhoso”, ressalta.
Apesar do clima de muita alegria
e paz, alguns foliões não deixaram
de criticar algumas situações vivenciadas durante o carnaval no Buritis.
Assim como muitos outros pais, a estudante Ester Portella foi curtir a festa com o filho Davi, de 02 anos. Apesar de não sofrer qualquer problema
relacionado à violência, não aprovou
a estrutura. Além da falta de banheiros, não havia espaço para confortar

as crianças e nem uma alimentação
adequada. “Participei de alguns blocos aqui do bairro e não achei ruim
não. Os organizadores estão no caminho certo, mas têm de atentar a todas
as necessidades do público. É só uma
crítica construtiva para as próximas
edições”, conclui.
O carnaval no Buritis começou
no sábado, dia 10, com o desfile
dos blocos Inimigos do Fim (também saiu na segunda 12), que fez
a festa na Avenida Mário Werneck,
e Boca Froxa, que transformou o
Churrasquinho do Manuel em uma
grande roda de samba.
Para a garotada, muita animação na Villa Buritis e Espaço Buritis. No domingo, dia 11, mais dois
blocos agitaram o bairro. O Bloco
da Oca fez a alegria dos foliões
com suas tradicionais marchinhas
de carnaval, enquanto o Bloco da
Ci trouxe o tema Brasil Mestiço,
que cantou a Bahia e o Brasil!

Fotos Divulgação

St. Patrick’s Day
Pampulha 2018
Local: Petisqueira Pampulha (Av.
Francisco Negrão de Lima, 61)
Horário: 11h
Ingressos: 1º Lote R$10
Vendas: www.sympla.com.br

17 de Março

Harmonia das Antigas
e Raça Negra
Local: Arena do Mineirão
Horário: 18h
Ingressos: A partir de R$50
Vendas: www.nenety.com.br

Rosa de Saron
Local: Music Hall
Horário: 20h
Ingressos: R$60
Vendas: www.sympla.com.br

24 de Março

Simone com
Ivan Lins
Local: Km de Vantagens Hall
Horário: 22h
Ingressos: R$100
Vendas:
www.ticketsforfun.com.br

Teatro
16 de Março

Jonathan Nemer

Local: Cine Theatro Brasil Vallourec
Horário: 21h / Ingressos: R$100
Vendas: bilheterias do teatro
(rua dos Carijós, 258 - Centro)

25 de Março

“Authentic Games –
Festa dos Youtubers”
Local: Km de Vantagens Hall
Horário: 18h
Ingressos: R$80
Vendas:
www.ticketsforfun.com.br

12

Março de 2018

EDITORIAL | OPINIÃO | LAZER | EDUCAÇÃO | POLÍTICA | ARTE | CULTURA | ARTIGO | SAÚDE | SERVIÇOS | IMÓVEIS | PAINEL | TRANSPORTE| SEGURANÇA

Variedades

SEGURANÇA EM PRIMEIRO LUGAR
Foi-se o tempo em que investir em segurança era simplesmente
fazer a instalação de uma pequena
câmera de monitoramento no fundo
da loja. A criminalidade no nosso
país cresce de forma assustadora e
os bandidos estão cada vez mais organizados. Para enfrentar esta dura
realidade é preciso investir em tecnologia. Hoje em dia existem empresas no mercado de segurança
eletrônica que investem alto para
oferecer os melhores e mais diversificados serviços ao cliente, como
é o caso da Yes CFTV, que está há
quase 25 anos no mercado e tem
como grande diferencial, nunca ficar parada no tempo.
A Yes CFTV possui uma grande infraestrutura que oferece serviços em sete linhas de produtos
(alarme, câmeras de segurança,
cerca elétrica, concertina, controle
de acesso, interfone e vídeo porteiro), o que resulta em uma cobertura
de 72 segmentos. De um escritório
a uma indústria, de uma pequena
casa a um enorme edifício. Todo o
serviço é adequado de acordo com
a demanda do cliente. “Infelizmente a violência está em todos os lugares. Nosso objetivo é tentar dar
ao cliente o máximo de tranquilidade possível”, comenta o diretor comercial, Rodrigo Mussi.
E a questão da tranquilidade
não se resume à proteção do patrimônio. Um dos principais focos
da empresa, atualmente, é a segurança do bem mais precioso que se
pode ter: a família. Com câmeras
de altíssima resolução, a Yes CFTV
também é especializada em monitoramento do serviço de babás, empregadas e cuidadores de idosos. O
cliente poderá conferir tudo o que
está acontecendo em sua casa na
palma da mão, através de um aplicativo no celular. “Com tantas notícias
ruins que acompanhamos por aí, isto

Além da segurança
A primeira vantagem de adotar um sistema de monitoramento
por câmeras é minimizar as situações de furto e roubo. No entanto,
ao utilizar um equipamento com
boa resolução de imagem é possível obter outros importantes benefícios. Em fábricas com plantas extensas ou com diversas unidades, o
uso de análise de vídeo pode, por
exemplo, tornar a atividade de vigilância mais eficaz e produtiva,
necessitando menos operadores.
Também é possível observar remotamente se processos estão sendo
realizados dentro das exigências
padrão. O monitoramento a distância através de filmagens torna a tarefa de controle de qualidade mais
prática e rápida, além de economizar tempo e recursos, pois exclui a

necessidade de fiscais presentes no
local por grande período de tempo.
Para o comércio varejista, o
monitoramento pode significar
um importante auxílio na gestão.
Ao capturar todos os movimentos internos, o empresário terá a
exata percepção de qual o horário
de maior movimento da sua loja,
identificar seus clientes, o que procuram, como está o estoque. “Ouvi
relatos de clientes que disseram
como este monitoramento foi fundamental para melhorar seu negócio. É a prova da grande evolução
do sistema de segurança”, conclui
o diretor comercial, que ressalta
ainda a forte presença nas redes
sociais da empresa, possibilitando
maior interação com clientes, fornecedores e parceiros.

Novos programas
é realmente uma segurança ao pai
de família. Saber como está seu filho, seu pai, até mesmo seu cãozinho de estimação”, ressalta Mussi.

Outras vantagens
Ao contrário do que é encontrado no mercado, a Yes CFTV
trabalha com técnicos próprios e
equipe altamente qualificada. De
acordo com Rodrigo, não há cobrança de mensalidades. Isto é
possível porque o próprio cliente monitora, arma e desarma seu
sistema de segurança eletrônica a
qualquer hora e em qualquer lugar, usando seu smartphone, tablet ou notebook. “O atendimento
é focado em qualidade e agilidade, e nem por isso deixamos de
oferecer preços competitivos com
o mercado”, diz.

Rodrigo Mussi destaca as inúmeras vantagens de se
ter um sistema de segurança moderno nos dias atuais

Visando garantir a tranquilidade
das empresas, residências e condomínios, a Yes CFTV acaba de lançar
neste mês de marco, 03 novos programas para oferecer ainda mais benéficos aos clientes.
Programa de aquisição 10 motivos! Um dos principais benefícios
do programa é a garantia em dobro
para serviços prestados pela Yes
CFTV. Isto somente é possível, devido ao treinamento constante da
área técnica própria da empresa.
Visando garantir a segurança dos
clientes e a qualidade dos serviços
prestados, a Yes CFTV não trabalha
com técnicos terceirizados.
Programa de Locação Simples
Assim! Este programa é perfeito
para não descapitalizar o negócio e
garantir a segurança das empresas e
condomínios! Um dos principais benefícios do programa é que está incluso a manutenção dos equipamentos durante todo o período contratual.

O contrato não sofre reajustes anuais,
evitando assim surpresas financeiras, pois as parcelas são fixas durante
toda vigência do contrato. No final
do contrato os equipamentos locados
podem ser de propriedade do cliente!
Programa de Manutenção Repair! Este programa tem por objetivo a redução de tempo de atendimento técnico em até no máximo 72
Horas em regiões metropolitanas e
em até 48 Horas em capitais! É um
compromisso da Yes CFTV com
você! O programa foi criado para
dar suporte técnico a equipamentos
parados e instalações inadequadas
realizadas pelos concorrentes.
Para saber mais sobre todas as
modalidades dos programas da Yes
CFTV, acesse o site www.yescftv.
com.br e consulte as condições contratuais. Para entrar em contato com
a Yes CFTV basta ligar na Central
de Negócios 31 3377-2913 ou através do 31 98309-9151 (Whatsapp).

Ex-jogador é professor na
escola de futebol do América

Robson tentará passar tudo o que aprendeu
nos gramados à garotada do Buritis

O sonho de qualquer criança
que gosta de futebol é um dia se
tornar jogador profissional. Impulsionados por este desejo, muitos pais matriculam seus filhos em
escolinhas. Primeiramente como
uma forma de lazer e para evitar
que os menores sigam o caminho
do sedentarismo, mas também
pela vontade de ver seu garoto
aperfeiçoando as suas habilidades futebolísticas. Para isso, é
fundamental a escolha correta
da escolinha de futebol. No Buritis, uma ótima opção é a Escola
Oficial de Futebol do América.
Além de trabalhar com esta forte
marca, tem como professor o ex-ponta direita, Robson, que entre
outros clubes vestiu as camisas
de Cruzeiro e América.
Robson Caetano Duarte alcançou o auge da sua carreira na
década de 80. Antes de chegar ao

Cruzeiro, onde atuou de 1985 a
1989, foi tricampeão baiano pelo
Bahia. Na equipe celeste levantou o troféu de campeão mineiro
de 1987 e o vice da Supercopa de
88. No América jogou de 1992 a
1994. Em 93 conquistou o Campeonato Mineiro ajudando a equipe a sair de um jejum de 21 anos
sem títulos.
Assim que encerrou a carreira, no ano de 1996, após 15 anos
como profissional, Robson assumiu a função de auxiliar técnico
do América. Trabalhou ao lado de
treinadores como Givanildo Oliveira, Hélio dos Anjos e Vantuir
Galdino. Com Givanildo conquistou o primeiro título da Série B do
Coelho em 1997.
Após um tempo afastado
do futebol, em 2013, Robson
foi convidado pela diretoria do
América a assumir a coordena-

doria do CT de Santa Luzia do
clube, onde treinavam os garotos da base. Por lá ficou até o
início deste ano, quando as atividades no local foram extintas.
Mas, trabalhar com a molecada é
o que mais lhe motiva e não pensou duas vezes quando recebeu
o convite para treinar os garotos
da escolinha do Buritis. “Aqui,
primeiro de tudo, formamos cidadãos, que é o mais importante. Mas, também utilizo de todo
o meu conhecimento no futebol
para passar a eles os fundamentos. Quero que o garoto saiba jogar com as duas pernas, chutar,
cabecear, passar, criar habilidade, percepção de jogo. Sei que
tenho total condição de passar
tudo isso para eles”.
Somente no Bahia Robson
anotou 60 gols, entrando na história do clube como um de seus

grandes artilheiros. Durante a carreira chegou a jogar em quatro
continentes. Sem dúvidas, adquiriu uma grande experiência. “Sei
que ter esta experiência é importante para muitos pais. É diferente ele saber que o filho dele está
treinando com um cara que esteve lá dentro das quatro linhas ou
com uma pessoa que apenas estudou educação física na faculdade.
A Escola de Futebol do América
tem esse comprometimento e os
alunos que se destacam aqui têm
uma oportunidade de fazer testes
no clube”.
A Escola de Futebol do América, aqui no Buritis II, atende alunos de cinco a 17 anos. As aulas
são na quadra da La Bombonera
II (Rua Rubens Caporali Ribeiro,
300). Outras informações através
dos telefones 3377-0104 e 992897474 (também Whatsapp).

